
ما الهدف هنا؟

والجيد  الشامل  التعليم  ضمان 
للجميع وتشجيع التعلم مدى الحياة.

ما هي أهمية التعليم؟

سيسمح  الذي  املفتاح  هو  التعليم 
التنمية  أهداف  من  الكثري  بتحقيق 
يكون  فعندما  األخرى.  املستدامة 
بمقدور الناس الحصول عىل التعليم 
الفقر.  دائرة  كرس  سيمكنهم  الجيد، 
ولذلك، فإن التعليم يساعد عىل الحد 
من انعدام املساواة وتحقيق املساواة 
الناس  يمكن  أنه  كما  الجنسني.  بني 
أكثر  حياة  العيش  من  مكان  كل  يف 
التعليم  يلعب  كما  واستدامة.  صحة 
التسامح بني  دورا حاسما يف تعزيز 

مجتمعات  قيام  يف  ويسهم  الناس، 
أكثر سالما.

إذن، يمكن للناس من 
خالل التعليم الحصول 

عىل وظائف أفضل 
وتحقيق حياة أفضل؟

انعدام  من  يقلل  فالتعليم  نعم، 
عن  بيانات  وباستخدام  املساواة. 
 ،2005-1985 الفرتة  يف  بلدا   114
التعليم  من  إضافية  سنة  كل  كانت 
جيني  معامل  يف  انخفاضا  تعني 

بنسبة 1.4 نقطة مئوية.

 يف حني
 وصلت نسبة 

 االلتحاق 
 بالتعليم
 يف البلدان

 النامية إىل 

 91 يف املائة،
 فإن 

57 مليون 
طفل ال يزالوا 
خارج املدارس

التعليم الجيد:

ملاذا هو مهم؟
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ولكن ألم يتحقق الكثري 
من التقدم يف مجال 

التعليم خالل السنوات 
املاضية؟ القليلة 

االلتحاق  نسبة  وصلت  فقد  نعم، 
بالتعليم االبتدائي يف البلدان النامية 
91 يف املائة. ووفقا ملعهد اليونسكو 
املعهد)،  بيانات  (مركز  لإلحصاء 
 2000 عامي  بني  فيما  انخفضت 
لألطفال  املئوية  النسبة   2012 و 
بني  من  باملدارس  امللتحقني  غري 
االبتدائي  التعليم  سن  يف  األطفال 
املائة يف  املائة إىل 22 يف  من 40 يف 
الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
املائة يف  املائة إىل ٦ يف  ومن 20 يف 

جنوب آسيا.

أين يكافح الناس أكثر 
للوصول إىل التعليم؟

لم  الذين  األطفال  نصف  من  أكثر 
يف  يعيشون  باملدارس  يلتحقوا 
الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
تضم  املنطقة  هذه  يجعل  ما  وهو 
أكرب عدد من األطفال غري امللتحقني 
هذه  وتتميز  العالم.  يف  باملدارس 
سكانها،  سن  بصغر  املنطقة 
التعليم  توفري  عليها  سيتعني  لذلك 
طفل  مليون   444 لـ  األسايس 
و  سنوات   ٣ بني  أعمارهم  ترتاوح 
ما  وهو   ،20٣0 عام  يف  سنة   15
يزيد بـ 2,٦ مرة عن أعداد األطفال 

امللتحقني بالدراسة اليوم.

هل هناك فئات تواجه 
صعوبات أكثر يف 

الوصول إىل التعليم؟

من  واحدة  والفتيات  النساء  نعم، 
هذه الفئات. فحوايل ثلث البلدان يف 
املساواة  تحقق  لم  النامية  املناطق 
االبتدائي.  التعليم  يف  الجنسني  بني 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  ويف 
آسيا،  وغرب  وأوقيانوسيا  الكربى 
حواجز  تواجهن  الفتيات  تزال  ال 
باملدارس  التحاقهن  دون  تحول 
االبتدائية والثانوية عىل حد سواء. 
للحرمان  األشكال  هذه  أن  كما 
من  حرمان  إىل  ترُتجم  التعليم  من 
فرص اكتساب املهارات ومحدودية 

الفرص يف سوق العمل للفتيات.

ما الذي يمكننا أن نفعله؟

وضع •  حكومتك  من  اطلب 
السياسات  يف  كأولوية  التعليم 

واملمارسات عىل حد سواء.

إلعالن •  حكومتك  عىل  اضغط 
التزامات حازمة بتوفري التعليم 
االبتدائية  املدارس  يف  املجاني 
للفئات  ذلك  يف  بما  للجميع، 

الضعيفة أو املهمشة.

عىل •  الخاص  القطاع  شجع 
تطوير  يف  موارد  استثمار 
واملنشآت  املدرسية  األدوات 

التعليمية.

الحكومية •  غري  املنظمات  حث 
عىل إقامة رشاكات مع الشباب 
والفئات األخرى لتعزيز أهمية 

التعليم يف املجتمعات املحلية.

ملعرفة املزيد حول الهدف 4 وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


